
Առանձնահատկություններ 

Optifos Liquid 
Օպտիֆոս հեղուկ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Բաղադրություն (%w/w) 
 

Ֆոսֆորի պենտօքսիդ 16.4% 

Կալիումի օքսիդ 

 
Համատեղելիություն 

25% 

Համատեղելի է այլ 

պարատանյութերի հետ՝ 

բացառությամբ կալցիումական 

պարարտանյութերի: Հետևաբար, 

առանձին բաքի անհրաժեշտություն 

կա, կամ այս պարարտանյութերը 

պետք է կիրառվեն տարբեր 

ժամանակներում: 

Փաթեթավորում 

Van Iperen Optifos Liquid-ը բարձր կոնցենտրացիայով ֆոսֆորական 

պարարտանյութ է, որում ֆոսֆատը հասանելի է տարբեր պոլիֆոսֆատների 

խառնուրդով (օրթո-ֆոսֆատների շղթաներ): Այս պարարտանյութը մաքուր, 

թափանցիկ, կայուն լուծույթ է, որը խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի 

ողջ սեզոնի ընթացքում՝ հատկապես ինտենսիվ աճի փուլերում, և երբ 

ոռոգման ջրի pH-ի արժեքը բարձրանալու միտում ունի: Հատուկ 

պոլիֆոսֆատների բարձր մակարդակը բարձրացնում է բույսին հասանելի 

ֆոսֆատի քանակը և կանխում է կաթիլային համակարգի անօրգանական 

աղտոտումը, հետևաբար նաև կաթոցիկներում խցանումները: Արտադրված 

է Վան իպերեն ընկերության սեփական գործարանում՝ Euroliquids-ում: 

 
Ոռոգման համակարգը մաքուր է պահում անօրգանական աղտոտումից 

Բարելավում է արմատների և շիվերի աճը 

Հեշտ կիրառելի է 

Կիրառելի է ջերմատներում՝ կաթիլային ոռոգման տարբերակով 

Արտադրված է Նիդերլանդներում 

 

 
• Բարձր խտությամբ լուծույթ 

• Նատրիումի և քլորիդի ցածր պարունակություն 

• Թափանցիկ լուծույթ 

• Արտադրված է՝ համաձայն ISO 9001:2015 սերտիֆիկացման 
 

Մաքուր համակարգ՝ Optifos-ի հետ 

Մաքուր ոռոգման համակարգ ունենալու համար Optifos-ի կիրառումը 

խորհուրդ է տրվում բոլոր մշակաբույսերի համար: Լավագույն մաքրման 

արդյունք երաշխավորելու համար կարևոր է սկսել Optifos-ի կիրառումը 

մաքուր ոռոգման համակարգում՝ մշակության ցիկլի սկզբում: Շատ 

կարևոր է նաև կիրառել pH-ի ճիշտ արժեք: Բացի այդ, անհրաժեշտ է 

ֆիլտրել ջուրը և կիրառել բարձրորակ պարարտանյութեր: 
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Մշակաբույսեր 

Optifos Liquid 
 
 

Գիտե՞ք արդյոք 
Van Iperen Optifos Liquid-ը ունի 
երկակի կիրառություն: Այն օգնում է 
ոռոգման համակարգը մաքուր պահել 
և բարձրացնում է ֆոսֆատների 
հասանելիությունը: Այն 
պոլիֆոսֆատների հատուկ խառնուրդ 
է, որը հիդրոլիզվում է 
օրթոֆոսֆատների, երբ հասում է 
բույսի արմատներին: Հոլանդիայում 
բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած 
ջերմատներում Van Iperen Optifos 
Liquid-ը սնուցման բաղադրատոմսի 
ստանդարատ մաս է: 

 
 
 
 
 
 

“ԱԳՐՈՏԵԽ” ընկերությունը 
ջերմատներին, ֆերմերներին և 
բուսաբուծական արտադրությունում 
ներգրավված այլ անձանց 
մատակարարում է բույսերի 
մշակության համար բարձրորակ 
ապրանքներ, ինչպես նաև այդ 
բնագավառում տրամադրում է 
անհրաժեշտ խորհրդատվություն: 

 

www.agrotech.am 
 
 
 

Van Iperen International հոլանդական 
ընկերությունն իր գործունեությունը 
ծավալում է ողջ աշխարհում՝ 
արտադրելով և մատակարարելով 
ամենատարբեր մասնագիտացված 
պարարտանյութեր: 

www.vaniperen.com 

 
 

Ներքոնշյալ քանակները գործում են 1000 լիտր բաքի դեպքում, լուծույթի խտությունը՝ 100 անգամ 
 

Ֆոսֆատի ստանդարտ 
կիրառելի աղբյուրներ 

Մաքուր համակարգի 
պահպանում (0,5 մմոլ /լիտր) 

Ֆոսֆատի հասանելիության 
բարձրացում (1,0 մմոլ /լիտր) 

 
 

Ֆոսֆորական թթու 59% 

Ավելացնել 
14,6 լ Optifos 
15,0 լ ազոտական թթու 38% 
Նվազեցնել 
5,8 լ ֆոսֆորական թթու 59% 
11,5 կգ կալիումի նիտրատ 

Ավելացնել 
29.2 լ Optifos 
30,0 լ ազոտական թթու 38% 
Նվազեցնել 
11,7 լ ֆոսֆորական թթու 59% 
23,0 կգ կալիումի նիտրատ 

 
 
 

Մոնոկալիումի ֆոսֆատ 

Ավելացնել 
14,6 լ Optifos 
8,7 լ ազոտական թթու 38% 
Նվազեցնել 
6,8 կգ մոնոկալիումի 
ֆոսֆատ 
6,5 կգ կալիումի նիտրատ 

Ավելացնել 
29,2 լ Optifos 
17,3 լ ազոտական թթու 38% 
Նվազեցնել 
13,6 կգ մոնոկալիումի 
ֆոսֆատ 
13,0 կգ կալիումի նիտրատ 

 
 
 
 

Մոնոամոնիումի ֆոսֆատ 

 
Ավելացնել 
14,6 լ Optifos 
8,7 լ ազոտական թթու 38% 
6,2 լ ամոնիումի նիտրատ՝ 
հեղուկ 
Նվազեցնել 
6,8 կգ մոնոամոնիումի 
ֆոսֆատ 
12 կգ կալիումի նիտրատ 

 
Ավելացնել 
29,2 լ Optifos 
17,3 լ ազոտական թթու 38% 
12,4 լ ամոնիումի նիտրատ՝ 
հեղուկ 
Նվազեցնել 
13,6 կգ մոնոամոնիումի 
ֆոսֆատ 
24 կգ կալիումի նիտրատ 

 
 

Ֆոսֆատի հասանելիության բարձրացում Optifos-ի միջոցով 
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Փոխարկման աղուսյակ 

Մշակաբույսեր Optifos-ի ազդեցությունը 

 

Վարդեր 

• Բարձրացնում է ֆոսֆատների հասանելիությունը՝ նպաստելով 
ցողունի երկարացմանը 

• Մեծացնում է բողբոջների չափը և քաշը 
• Բարելավում է արմատային համակարգի գործունեությունը 

Պտղատու 
բանջարեղեն (լոլիկ, 
բիբար) 
/հիդրոպոնիկա/ 

• Բարելավում է արմատային համակարգի գործունեությունը 
• Ծանր բերքատվության փուլից հետո նպաստում է բույսի արագ 

վերականգմանը 
• Նվազեցնում է ծաղկման վերջին փուլում բույսի նեխումը 

 
Դեկորատիվ/ 
ծաղկամաններում 
աճեցվող բույսեր 

• Բարելավում է արմատային համակարգի գործունեությունը 
• Բարելավում է բույսի ընդհանուր տեսքն ու առողջությունը 
• Նպաստում է տերևների գունվորմանը, բույսերի ծավալի և 

քաշի մեծացմանը 

 
Ընդանուր 
ազդեցություններ 

Ընդհանուր առմամբ, Optifos-ը կիրառվում է օգնելու բույսին 
հաղթահարել ստրեսային ծանր փուլերը (չափազանց բարձր 
ջերմաստիճան, անբավարար լուսավորություն, ծանր բերքատվության 
շրջան): 

 

http://www.agrotech.am/
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mailto:info@agrotech.am
http://www.agrotech.am/

	Մաքուր համակարգ՝ Optifos-ի հետ
	Գիտե՞ք արդյոք
	www.agrotech.am
	www.vaniperen.com

